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Základný návod na to, ako si pritiahnuť do života PENIAZE.
Mysli, Konaj, Zbohatni.



Vitajte na vašej životnej púti k bohatstvu a šťastiu. Chcete byť bohatí? A chcete byť šťastní? Ak ste sa 
rozhodli čítať tieto riadky, tak pravdepodobne áno. Úspech prináša pokoj mysle, pozitívne myslenie a samo-
zrejme, dostatok financií. Aj preto sa ma ľudia často pýtajú, ako si vybudovať finančný úspech. Verím, že
v tomto e-booku nájdete informácie, ktoré vám pomôžu na ceste za vašou finančnou nezávislosťou. Preto-
že platí: Bez poznania základných princípov finančnej gramotnosti nikdy nezískame dostatočnú a hlavne 
dlhotrvajúcu finančnú slobodu.

Povezme si narovinu: Ako robíme bežné veci, tak robíme v živote všetko. Preto by som vás chcel povzbudiť
k tomu, aby ste si na pár minút počas čítania tohto e-booku vypli zvonenie na telefóne a nerozptyľovali sa. 
Aby ste sa skutočne a úprimne zamysleli nad otázkami, ktoré v tomto krátkom e-booku padnú. A nepreska-
kovali žiadnu stránku. Čítajte tento e-book s nadšením, energiou a otvorenou mysľou. Práve vtedy sa môžu 
dostaviť pre vás tie najlepšie AHA momenty a následné výsledky do vášho života.

Priatelia, viete, aké sú tri najnebezpečnejšie slová pre tých, ktorí chcú napredovať a rásť?
Sú to slová „To už viem“. V tej chvíli, ako si ich poviete, váš mozog sa zavrie, prestane prijímať nové nápady 
a prestane sa otvárať novým možnostiam.

Dôležité je – pre získanie bohatstva a aj čohokoľvek iného – nastavenie mysle. Nastavenie v štýle „to už 
viem“ môže zablokovať váš potenciál a rast. Zoberme si príklad z bilionára, ktorý stratí všetko. Totálne skra-
choval. A tu zrazu… po čase… Prejde pár rokov a on získal všetko naspäť. Ako to spravil? 

Stratil všetky peniaze, ale neprišiel o ten najcennejší element. A to jeho nastavenie mysle. Neprestal myslieť 
ako bilionár. Má totiž bilionársku myseľ. Ak by povedzme Donald Trump mal na účte iba milión dolárov, ako 
by sa cítil? Cítil by sa, ako keby ho chytil poriadny bankrot! Pretože on má svoju myseľ nastavenú ma bilionár-
ske zmýšľanie, jeho myseľ nie je nastavená „iba“ na zarábanie miliónov. A ako je to u vás? Prečítaním tohto 
e-booku môžete v sebe aspoň sčasti pootvoriť brány k milionárskemu mysleniu. Pripravení? Tak poďme na 
to...

Myseľ každého z nás je regulovaná istým finančným kompasom. Finančný kompas je u väčšiny nastavený 
na tisícky. Na zarábanie tisícov, nie miliónov. Niektorí ľudia ho dokonca majú dimenzovaný iba na stovky.
A mnohí dokonca ani na to. Pozor: Človek môže mať svoj finančný kompas nasmerovaný úplne opačným 
smerom! Sebadeštruktívne. Áno, cítia sa zablúdení, stratení, stále nemajú peniaze a ani nevedia prečo! 
Jeden z dôvodov môže byť práve ich nesprávne nastavený finančný kompas.

A teraz prestaňte na chvíľu čítať. Stačí na minútu. A zamyslite sa, ako je nastavený ten váš finančný kompas. 
Nech je akokoľvek nízko alebo vysoko, nech je vychýlený do ktoréhokoľvek smeru, čo by ste povedali na to, 
keby si ho zvýšite? Povedzte si teraz pokojne nahlas: “ Zvýšim svoj finančný kompas.” A ešte raz: 
“Zvýšim svoj finančný kompas.”
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Ľudský zámer je totiž ako pravá ruka ľudskej vôle, veľmi silný prostriedok na dosiahnutie cieľa. Zamyslite sa: 
aký zámer máte na tento víkend? Idete von, do prírody, pokosíte trávnik. Je pravdepodobné, že to aj splníte.

Takže je to tak, že obyčajne dosiahneme to, čo si jasne stanovíme. A pravda je aj to, že všetko sa deje
z nejakej príčiny. Nič vo vesmíre sa nedeje náhodou. Osobnú výzvu, ktorú  som mal v súvislosti s týmto
tvrdením bolo, že to pre mňa nič nevysvetľovalo. Pomyslel som si: “OK, to a to sa deje pre nejakú príčinu.
Čo to však všetko znamená?”

Čo je príčinou toho, že váš život je momentálne v problémoch? Kto ich tam priniesol? Kto ich vytvoril? Áno, 
pokojne poukážte sami na seba. Ja viem, že práve to môže byť pre vás to najťažšie. Prevziať za svoj život 
100%-nú zodpovednosť. Prestaňte sa báť a povedzte si: “Ok, prestávam klamať sám seba. Za to, čo sa mi 
deje v živote, som zodpovedný vo veľkej miere práve ja sám”.

Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že všetky problémy, ktoré sa vyskytli v mojom živote, som si 
zapríčinil ja. Ja som ich doslova pozval k sebe. Až potom, keď som to zistil a priznal si, že príčinou zlého - 
som ja sám… tak nastal krok č.3 - prevziať za to skutočne zodpovednosť.

A práve keď som to urobil, zrazu som pocítil obrovskú silu. Až do toho momentu som sa totiž vždy ľutoval. 
Pozeral som sa na seba ako na obeť. A obete nemajú žiadnu silu. Žiadne právomoci. Obete vždy radi vyhľa-
dávajú to, aby ich druhí ľutovali. Vždy chcú byť stredobodom pozornosti. Pretože to pre nich znamená, že sú 
obetní baránkovia. Že sú poľutovaniahodní, pretože každý im len ubližuje. A tak sa neustále zaoberajú sami 
sebou a svojim ťažkým životným osudom a točia sa roky, niekedy aj celý svoj život v bludnom kruhu
bezmocnosti.

Ruku na srdce a tvrdo úprimne. Ak vám to pripomína niekoho z vašich blízkych, prípadne vás samých - 
faktom je, že obeťou ostanete, keď budete takéto zmýšľanie prechovávať. 
Je ľahšie sedieť s prekríženými rukami, ľutovať sa a  hovoriť si, že svet je na vás krutý. To  je ľahké. No vyžadu-
je odvahu povedať si: “OK, je to tu. Mám úžasný dar. Môžem spraviť, čo chcem. Dokážem to! Je na čase 
resuscitovať sa!”

A čo tak začať práve tým, že sa nastavíte na svoj nový finančný kompas?
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Základným stavebným kameňom úspechu je správne manažovanie času. Ak chcete naozaj všade prísť 
včas (a nepremeškať historické príležitosti), musíte prísť - radšej hoc aj skôr. Ja viem, väčšina ľudí obtiažne 
zvláda time management. Nestíhajú. Všade dobiehajú na poslednú chvíľu. Skrátka “fofry”. Čo to chce? Chce 
to správne načasovanie a efektívne rozdelenie svojho času. Pretože keď chcete byť všade, lietate hore dole. 
A v konečnom dôsledku neurobíte poriadne nič. Neefektívne a únavné. O tom by som vám vedel popísať 
niekoľko strán. 

To je ten problém – v našich životoch sa deje až príliš veľa vecí naraz. Jedna vec, ktorú vám môžem sľúbiť, 
je, že ak počas vašej celoživotnej cesty zmeníte “meškací” zlozvyk a začnete prichádzať na schôdzky včas, 
tak vám to veľmi zmení život. A rovnako tak, používanie Paretovho pravidla. Práve ono je jedným z najuži-
točnejších pojmov v oblasti organizácie času.  

Jeho názov sa odvíja od jeho objaviteľa, talianskeho ekonóma Vilfreda Pareta, ktorý sa o ňom prvýkrát 
zmienil v roku 1895. Pareto v ňom popisuje, že práve 20 % našich činností vyprodukuje 80 % našich 
výsledkov.

Keď budete nabudúce stáť pred rozhodnutím do čoho sa pustiť najskôr, položte si túto otázku: “Môžem 
považovať túto úlohu za tú, ktorá patrí k tým najdôležitejším 20% činností, ktoré mi donesú 80% výsled-
kov? Alebo, je to činnosť, na ktorej až tak veľmi nezáleží a ak sa do nej pustím, stratím možnosť pustiť 
sa do tej, ktorá mi prináša tie najdôležitejšie výsledky?

Niektorí z vás možno už v živote stratili peniaze na burze alebo pri snahe investovať. Vždy, keď sa to človeku 
stane, je to často spôsobené pre jedinú vec: nesprávne načasovanie. Správne načasovanie je totiž pre náš 
úspech kľúčové. Vy si zväčša vyberáte tú zlú cestu, zlú akciu, a to všetko v nesprávnom čase. 

Všetko je energia prúdiaca okolo nás a tá sa posúva vo frekvenciách a vibráciách. Takže ak máte vo 
zvyku dobiehať všade presne na minútu, alebo chodíte všade neskoro, prečo by vás šokovalo, že ste 
premeškali svoj správny čas na investovanie?

Alebo ste kúpili nehnuteľnosť, keď bola príliš drahá? Alebo ste ju naopak predali pod cenu? Je vo vôbec vaša 
zodpovednosť? Priatelia, JE. Pretože ste si to zle načasovali. Pretože ste vstúpili do hry neskoro, alebo
v nesprávnom čase.

Je nesmierne dôležité uvedomiť si toto prepojenie v našom živote. Ako robíme v živote bežné/malé veci, 
tak robíme v živote aj tie veľké. Príklad: kedysi, keď som dojedol obed, neumyl som si hneď po sebe riad. 
Alebo som si hneď ráno neustlal posteľ. A tak to na mňa čakalo až do večera… A bralo mi to následne môj 
fokus na iné, dôležitejšie veci. Na vzdelávanie napríklad... Keď to urobím hneď, nemusím sa tým zas a znova 
zapodievať. A strácať drahocenný čas.
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Aký by to bol pocit, keby ste spravili všetko včas, ešte pred ukončením uzávierky?
Ten kto skoro vstáva, ten sa dobre máva. To nie je klišé len tak, pre nič za nič. Veci sa stávajú ustáleným 
klisché, ktoré sa často opakuje, pretože to je pravda. Kto prv príde, ten prv melie. A platí to aj o investovaní
a takisto aj v oblasti biznisu.

Chcete napredovať a posunúť sa vpred? Zaveďte nové prospešné návyky do svojej dennej praxe. Odteraz 
prestaňte meškať. Buďte viac efektívny. Používajte Paretovo pravidlo. Chce to len vaše rozhodnutie.
A urobte ešte niečo, čo sú ochotní robiť úspešní ľudia. Buďte ochotní a plní energie - doslova bažte po tom, 
aby ste sa mohli stretávať s novými ľuďmi a nadväzovať stále nové a prospešné kontakty – takzvaný
networking. 

Vždy ak to je možné, zoznámte sa napríklad počas dňa aspoň s jednou novou osobou. Hľadajte príležitosti 
zoznámiť sa. Predstaviť váš biznis. Oblasť, v ktorej pôsobíte. A samozrejme jedna podstatná vec: Zaujímajte 
sa o svoj proťajšok a počúvajte, čo hovorí. Keď budete vedome a úprimne počúvať iných, ľudia vás začnú
mať radi. Budú mať pri vás pocit blízkosti, súznenia.

Prečo je to dôležité? Prečo sme si teraz povedali o tom, aby ste networkingovali? Odpoveď je jednoduchá. 
Odkiaľ pochádzajú vaše peniaze, čo myslíte? No predsa od ľudí. Od iných ľudí. Kontakty a vzťahy s ľuďmi sú 
(aj) pri získavaní finančnej stability kľúčové. A to hlavne v dnešnej dobe. Ak dosiahnete WIN - WIN stav, je 
to optimálne. Práve takýto stav znamená, že veci riešite tak, aby boli výhodné pre obe strany. Pre vás, aj 
iného človeka.

Teraz prestaňte čítať a povedzte si úprimne: Ako ste na tom s vašimi vzťahmi s inými ľuďmi? Máte zdravé
a kvalitné vzťahy? A akými ľuďmi sa obklopujete? Hovorí sa totiž, že sme priemerom piatich ľudí, s ktorými 
trávime najviac času… 
Máte okolo seba “kotvy”, ktoré vás sťahujú dolu, alebo naopak, “motory”, s ktorými napredujete a podporujete 
sa navzájom?
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Kedysi som bol chalan, ktorý sa venoval tradičným bojovým umeniam a Zenbudhizmu. Tvrdil som, že nie 
som materiálny človek, biznis ma nezaujímal, ale peniaze ma lákali. Potom, čo som začal chodiť na rôzne 
vzdelávacie semináre, som si uvedomil, že to môžem zmeniť a dostať sa ďalej, ako si myslím. Menil som 
svoje nastavenie mysle, až  kým som nedosiahol finančnú slobodu. Zmenil som svoj finančný kompas.
A ja som totiž spočiatku patril k tým, čo mal dlhy. Nemal som nič. Na semináre mi požičiavala moja mama.

Jediné, čo ma zaujímalo bolo to, aby som mohol “v pohode vyžiť.” Bol som “šťastný”, keď sa mi podarilo na 
čas zaplatiť moje účty. Jednoducho som bol pohodlný. No medzi úspechom a pohodlím je zásadný rozdiel.  

Dokážete obetovať svoje pohodlie pre to, aby ste boli bohatí? Bohatí ľudia áno. Dokážete makať spočiat-
ku 14 - 16 hodín denne? Bohatí ľudia áno. Myslíte, že si zaslúžite byť bohatí? Bohatí ľudia áno. Hľadáte 
možné spôsoby ako veci vyriešiť, ako veci dosiahnuť? Alebo skôr premýšľate o to, ako sa to NEDÁ spra-
viť. Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

Svoj finančný úspech nikdy nedosiahneme pohodlím, no na druhej strane je možné, že raz s finančným úspe-
chom príde pohodlie. 

Kto z vás by sa chcel dozvedieť, ako zarábať viac?
Všetci. 

Dobre, tak sa pozrime na to, ako ste pripravení. Máme päť kľúčových faktorov dôležitých na dosiahnutie 
finančnej slobody. Ak vynecháte, čo i len jeden z nich, je prakticky nemožné, že dosiahnete svoju finančnú 
slobodu. No ak ich budete všetky nasledovať, čoskoro ju získate.

Ide o týchto päť faktorov: 

Príjem z práce 
+ Sporenie 
+ Investície 
+ Pasívny Príjem 
+ Zjednodušuj

To znamená: Zjednoduš si svoj životný štýl. Kľúčom k finančnej slobode je venovať pozornosť každému 
jednému z týchto bodov samostatne, ale aj v kombinácií s ostatnými. 
Samozrejme, že nejaký druh príjmu je nevyhnutný, pretože bez toho to jednoducho nejde. Prehliadnite si 
každý jeden z týchto bodov. Venujete sa každému z nich? Premýšľajte... Robíte to? Investujete? Máte pasívny 
príjem? A ako je to s vašim sporením?
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Finančná sloboda je schopnosť nadobudnúť kvalitný životný štýl bez toho, aby ste museli pracovať alebo sa 
spoliehali na niekoho iného kvôli peniazom. Je preto dôležité rozlišovať, čo je aktívny a čo pasívny príjem.

Aktívny príjem
Patria sem všetky druhy príjmov, ktoré dosahujeme svojou vlastnou prácou. Predovšetkým ide o mzdu, 
odmeny, bonusy, provízie, a podobne. Platí vzorec: ak nebudeme chodiť do práce, nebudeme dostávať žiadnu 
mzdu. Tu pracujeme pre peniaze. 

Pasívny príjem
Tu peniaze pracujú na nás. Patria sem napríklad úroky, dividendy, kapitálové výnosy, podiely s účasťou
vo firmách, licenčné poplatky, prenájom a podobne.
Ďalším rozdielom v týchto príjmoch je ich miera zdanenia. Na druhú stranu z  pasívneho príjmu sa vo väčšine 
prípadov, zdravotné ani sociálne poistenie neodvádza a často je zdanené aj nižšou sadzbou. 

Z logiky veci nás teda rozum nabáda, zamerať sa skôr na príjmy pasívne, kadiaľ vedie cesta k finančnej nezá-
vislosti. V podstate by sme mali premieňať aktívny príjem na pasívny a postupne sa presúvať z „ja pracu-
jem pre peniaze“ na „peniaze pracujú na mňa“. 

Takže, ak budete pracovať, bude to preto, že chcete a nie preto, že musíte. 
Koľkí budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že žiť život, po ako túžite vás bude stáť nejaké peniaze? 

Takže pre to, aby ste boli slobodní, sa musíte naučiť zarobiť peniaze bez toho, aby ste museli pracovať.
Mať teda pasívny príjem.
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Pamätáte si, keď ste mali okolo 16, 17 rokov, keď ste potrebovali vreckové, čo vám rodičia povedali?
“Choď a zarob si peniaze sám”. Určite vám nepovedali: “Choď a zariaď si nejaký pasívny príjem”.

To je to, čo mi povedali moji rodičia: “Peniaze si nezarobíš nijako inak, iba tvrdou prácou”.
Pracuj tvrdo. 

Ako si zvýšiť teda svoj príjem? Pracovať tvrdšie? No trik a tajomstvo je: pracovať preto, lebo si to sami vybe-
riete. Nie pre to, že musíte.

Je to výber. Áno alebo áno? Takže aplikujte tento výber do života. 

Príkladom pasívneho príjmu je napríklad franchise. Nie som veľký fanúšik McDonaldu, ale je to jeden
z najlepších biznisov a modelov, aký bol kedy vytvorený.

Dokázali by ste urobiť lepšiu sieť, lepší biznis, lepšiu franchise? Tá franchise je skutočne vymakaná. Je zalo-
žená na systéme, ktorý funguje. Tento  systém je dostupný. Nezáleží na tom či sme v Tokiu, alebo New Yorku. 
Ich hamburger chutí ako hamburger, nie je najlepší, ale ani najhorší, a keď je človek hladný, tak im to stačí.  
Chutí im, alebo si aspoň myslia, že im to chutí. Len sa zamyslite nad ich reklamným sloganom  “I am lovin´ it” 
- Milujem to. Skvelá stratégia. No čo je najdôležitejšie, ich systém reálne funguje. Je to zlatá baňa. 

Hranice máme v dnešnej dobe otvorené. Myslime preto vo veľkom. Postupnými malými krokmi sa vieme 
následne dopracovať k dosiahnutiu toho, čo vyzerá spočiatku “nemožné”.
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Ako už viete, každý biznis a každý príjem sa dá systematizovať. V skutočnosti môj biznis funguje lepšie bezo 
mňa. Keď sa ukážem, v mojom biznise začnú veci “kulhať”. Prekážam tam. Viac zarobím, keď tam nie som.

Zapamätajte si: Efektívne generovanie peňazí spočíva v zabezpečení pasívneho príjmu, po ktorom 
túžite, ktorý nielen uspokojuje vaše potreby, ale je aj zdrojom vášho vnútorného naplnenia.

Princíp zarábania je jednoduchý, je to ako s oceňovaním umenia hudby. Nemusíte mať dva vysokoškolské 
diplomy na to, aby ste si vedeli vážiť hudbu, alebo sa naučili ako ju hrať.

Takže hlavnou myšlienkou je, aby ste mali dostatočný pasívny príjem na to, aby ste si vytvorili životný štýl, aký 
požadujete. To je náš cieľ.

Tak nadobudnete finančnú slobodu. Takže budete potrebovať PP.  Pasívny Príjem.

Pasívny príjem by mal presahovať naše náklady. Okrem toho je nutné, aby ste správne manažovali svoje 
finančné toky.
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Účet
finančnej
slobody

10%

Dlhodobý
účet

určený
na míňanie

10%

Vzdelanie

10%

Nutnosti /
Nevyhnutné

výdaje

55%

Radosť /
Zábava

10%

Rozdaj /
Daruj

5% - 10%

Bonusy

Mne aj stovkám ľudí v mojom okolí sa osvedčilo práve otvorenie hneď niekoľkých bankových účtov (tak, aby 
ste nemuseli platiť nič za vedenie účtu – u nás to umožňuje bez poplatkov najlepšie FIO Banka).

Váš prvotný základný účet bude váš finančný účet slobody. Je to ako vychovať sliepočku, ktorá vám bude 
znášať zlaté vajíčka. Sem každý mesiac primárne vložíte 10 % z vášho príjmu. Tieto peniaze nikdy neutratíte. 
Peniaze z tohto účtu môžete však investovať, alebo použiť na vytvorenie a podporu pasívnych finančných 
tokov. Takže peniaze z tohto účtu nikdy neutrácate, no môžete ich investovať.

Niektorí nadobudnú finančnú slobodu v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov.

Zapamätajte si však, že vaša „sliepka“ porastie iba do tej miery, pokiaľ porastie vaša osobnosť. Peniaze 
znásobia to, čo už ste. Ak sú vaše úmysly čisté, peniaze rozvinú vaše dobro ešte viac. No ak je váš plán ľahko-
vážny s úmyslom druhých okradnúť, s úmyslom len dostávať peniaze toto zlo ešte viac znásobia. Takisto váš 
príjem bude záležať od hodnoty, ktorou ste schopní ľuďom prispievať. 

Vy môžete prísť s veľa riešeniami ako rýchlo zbohatnúť, no ja sa pozerám na riešenie, ktoré je dlhotrvajúce
a čestné. Aj keby to malo trvať roky. Nie nadarmo sa hovorí rýchlo prišlo, rýchlo odišlo. To ale neznamená,
že nie je možné peniaze získať rýchlo.

Rozdeľte si vaše financie nasledovne:

Účet finančnej slobody - 10%
Dlhodobý účet určený na míňanie - 10%
Vzdelanie - 10%
Nutnosti / Nevyhnutné výdaje - 55%
Radosť / Zábava - 10%
Rozdaj / Daruj - 5% až 10%
Bonusy
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Každý môže začať s týmto typom riadenia peňazí, aj keď vám to pripadá ako keby ste nemali žiadne peniaze, 
s ktorými by ste mohli začať. Poznám jeden prípad  ženy, ktorá začala s jedným dolárom a dnes je multimilio-
nárka. Aj vy môžete začať, len s jedným eurom, dôležitý je základ a zafixovať si tento systém vo vašej 
hlave.                                                                                  

Tu je bližšie vysvetlenie, ako tento systém „džbánov“ funguje. 

Účet finančnej slobody (10 %). Odložte si (10 %) z vášho príjmu, kedykoľvek dostanete nejaký prísun peňazí,  
ako napríklad váš plat. Nesmiete nikdy utratiť peniaze, ktoré vložíte do vášho finančného účtu slobody. 
Môžete utratiť úroky, ktoré sa vám časom nahromadia z tohto kapitálu, ale odporúčam, aby ste to nerobili. 
Nechajte si ten úrok, aby vaša zlatá sliepka narástla rýchlejšie. Čím je sliepka viac vypasená, tým sú vajcia 
väčšie, kvalitnejšie a bude ich viac. Na tento účet sa môžete pozerať aj ako na dedičstvo, ktoré tu zanecháte 
pre budúce generácie. Ak ste ten, ktorý verí zákonu príťažlivosti, tak sa môžete pozerať na túto zlatú sliepku 
ako na peňažný magnet. Odkladajte si pekne euro po euríčku a pritiahnite si k sebe viac a viac peňazí.
Ak stratíte prácu, môžete utratiť vajcia (úroky), ale nikdy sa nezbavte sliepky. 

Investičné konto je určené na nákup investícií a preto z neho nikdy nesmiete použiť peniaze na nič iné. Len si 
každý mesiac mechanicky odkladajte peniaze. V priebehu niekoľkých mesiacov sa proces zautomatizuje
a ani to vo vašom rozpočte nespoznáte. Navyše ste zmenili vaše finančné správanie, máte investičné penia-
ze a zároveň ste získali čas na ďalšie vzdelávanie a prípravu. 

Dlhodobý účet určený na míňanie (10 %) - Druhý účet je určený na dlhodobé šetrenie, ktorý utratíte na niečo, 
čo vám bude prospešné. Na tento účet ide ďalších desať percent. Za tieto peniaze si môžete dovoliť štúdium 
vašich detí na univerzite, rekonštrukciu, nový dom, auto, alebo dlhšiu (nie predĺžený víkend) dovolenku.
Z tohto účtu môžete tiež vyplatiť zvyšok vašej hypotéky.

Niektorí ľudia si môžu povedať, “prečo nevyplatiť dlh naraz” aj keď je to na úkor ich nutností. Samozrejme 
pokiaľ sa dá, tak áno. No našou filozofiou je zákon priťahovania. To znamená, že to na čo sa zameriame, sa 
znásobí. Ak sa teraz zameriame na to, čo chceme budeme mať toho viac. Ak máte dlh v banke a zameriate 
sa na negatívne stránky toho dlhu tak je možné, že sa ním necháte úplne ovládať. Dáva vám to zmysel?

Vzdelávanie (10 %). Fond vzdelávania môže byť určený pre vaše vlastné vzdelávanie, aby ste rozvíjali svoj 
potenciál a duchovne rástli. Navštevujte konferencie, semináre a tréningy. My všetci sa potrebujeme učiť, 
obzvlášť v tomto svete neustálej zmeny. Rozšírte si hranice svojej komfortnej zóny tým, že sa budete učiť a 
neustále posúvať svoje hranice. Robte veci, ktoré vám nemusia byť vždy príjemné, no dostanú vás v živote 
tam, kam chcete.  Ak nerastiete, tak umierate. Ak chcete byť šťastní  a bohatí, no nie ste pritom ochotní obeto-
vať svoju zónu komfortu, tak nikdy nezbohatnete.
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Zoberte si príklad od B. Franklina, ktorý povedal:
“Ak si myslíte, že vzdelanie je príliš drahé, skúste sa nezaujímať o vôbec nič!”

Nutnosti (55 %) - Odložte si 55 percent do vášho účtu nutnosti, kedykoľvek dostanete peniaze, ako napríklad 
váš plat. Toto bude určené na všetky platby ako elektrika, voda, plyn, benzín, cestovné, oblečenie, zubár
a podobne. Ak nedokážete prežiť na 55 percentách zjednodušte si svoj život. Napríklad namiesto auta cestuj-
te mestskou hromadnou dopravou. Alebo vymeňte vaše BMW za Škodu. Kúpte si džínsy H&M namiesto 
Armani. Sú ľudia, ktorí nedokážu žiť na 55 percentách, ale časom sú schopní zjednodušiť svoj životný štýl
a dokážu žiť už na 50 percentách.
Ak budete mať niekedy pocit, že okamžite budete musieť uspokojiť svoju potrebu si niečo kúpiť, čo vlastne 
ani nie je nutnosť, vyskúšajte toto: 
“Bohatí ľudia si robia dlhodobé plány, chudobní ľudia si robia krátkodobé plány.”

Radosť / Zábava (10%) - Vyhraďte si 10 percent vášho platu na to, aby ste sa hýčkali a rozmaznávali. Pri 
útrate týchto peňazí, by ste sa nemali cítiť vinní. Za tieto peniaze si môžete dovoliť masáž alebo saunu. Alebo 
si pri večeri v reštaurácií môžete objednať šampanské ak si ho obyčajne neobjednávate. Alebo si kúpte 
nejakú technickú vymoženosť. Vrelo odporúčame, aby ste tieto peniaze utratili kľudne každý deň. Prípadne 
ich aspoň raz za mesiac určite utraťte. No ak sa chcete odmeniť tým, že pôjdete niekde na krátky výlet, bolo 
by dobré keby ste si tieto peniaze zopár mesiacov odkladali.

Obdarúvanie - 5 až 10 % z vášho platu, by ste mali dať charite alebo ich využiť na to, aby ste pomohli ostat-
ným ľuďom. Ak si vyberiete darovať 10 percent, ušetrite na vašich nevyhnutných nákladoch. Stanovte si, 
ktoré veci skutočne potrebujete a ktoré len chcete. 

Bonusy – Každý večer vysypte všetky mince z vašej peňaženky, ktoré vám zostali. Na konci mesiaca sa 
rozhodnite, čo s nimi urobíte.

Myslím, že tento systém je skvelý, pretože na ňom sa dá vidieť prehľad vašej peňažnej útraty. Je to výborný 
spôsob ako ovládať svoje peniaze, tak, aby sa vám „okotili“ a pritom nezáleží koľko ste mali na začiatku.

Ako vy narábate so svojimi peniazmi? Máte iba jeden účet pre všetko? Manažovanie peňazí znamená rozde-
ľovanie vášho príjmu – jeho triedenie. Váš príjem je treba triediť do rozdielnych účtov. Pretože každý z tých 
účtov má špecifický účel no všetky slúžia jednej a tej istej veci.
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Takže, úplným základom pre to, aby ste sa naštartovali a boli bližšie k finančnej nezávislosti je to, že si 
rozdelíte svoje peniaze do siedmych rôznych džbánov, účtov alebo obálok. 

Zvyk je veľmi dôležitý. Musíme si vytvoriť správne finančné návyky, ak chceme finančne rásť. Je to overená 
stratégia, ktorá sa osvedčila mnohým tým, “ktorí sú za vodou”. V prvom rade musíte zvládnuť základy a až 
potom môžete začať myslieť na splatenie svojich dlhov. Dôležité je mať ich z čoho splácať.

Mohol by som pokračovať v písaní ďalej, avšak priestor v tomto e - booku nám už nezostáva. 

Je pravdepodobné, že vás teraz napadajú rôzne otázky.

Ako postupovať, aby sa situácia vyvinula v môj prospech?
Ako si konečne vychutnávať život a neobmedzovať sa? 
Ako sa dostať z dlhov?
Ako to zvládnuť, keď zarábam minimálnu mzdu?
Kde konkrétne je dobré investovať?

Na to existujú jednoduché odpovede a praktické rady. O tom však inokedy. 
A možno predsa ešte jedna dôležitá vec. Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte pre to aj niečo urobiť. Pre 
predstavu krátky príbeh chlapca a starca. 

Bol krásny slnečný deň, jeden z tých, kedy sa vám chce vyskočiť a zakričať na celý svet – „milujem život“. No 
aj počas takéhoto dňa sa odvíjal príbeh plný prekvapení. Na brehu rieky sedel mladý chlapec a smutne hľadel 
do vody. Nevieme aké myšlienky ním lomcovali, no určite nepatrili k pozitívnym. 

Na tvári sa mu jasne odzrkadľoval smútok. Chlapec len sedel, takmer sa nepohol, len upäto sledoval hladinu 
rieky, ktorá odzrkadľovala jeho tvár. Po chvíli zaznamenal pohyb a obzrel sa. Za ním stál starý muž a usmieval 
sa. Chlapec úsmev nesmelo opätoval. Starec sa ho spýtal, čo robí v taký krásny deň a s takou smutnou 
tvárou sám pri rieke. 

Chlapec mu vysvetlil, že je smutný a nechce sa mu byť v spoločnosti ľudí. Samotnému sa vždy lepšie sníva. 
Pochádza zo skromných pomerov, no on sa s týmto stavom nechce vyrovnať. Rád by si užíval život na úrovni, 
plný radosti, priateľov a peňazí. Bohužiaľ, doposiaľ sa mu nič nesplnilo. 

Starec sa ho spýtal: „Koľko úsilia si naplneniu svojich snov venoval?“ 

Mladík sa začudoval a odpovedal mu: „Zapísal som si svoje sny do zošita a každý deň si ich čítam. Moje 
zápisky by mali pôsobiť ako pozitívne afirmácie a naštartovať ma k úspechu.“
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Starý muž sa usmial a položil mu otázku: „Nemyslíš, že na to, aby sa tvoje nádeje uložené do riadkov splnili, 
je potrebné aj niečo urobiť? Pozitívne myslenie je nádherné, no bez činnosti, na konci ktorej budú vytúžené 
výsledky, sú bezcenné. Podľa afirmácií by si mal aj konať.“

Chlapec sa ozval: „Rád by som, no mám strach začať svoje sny budovať. Čo keď to nevyjde a ja stratím 
nádej?“ Starec zareagoval: „Nepremýšľaj nad dôsledkami niečoho, na čo si nevynaložil žiadne úsilie. Premýš-
ľaj nad tým, koľko stratených príležitostí ti už ušlo, zatiaľ čo sedíš pri rieke a ľutuješ samého seba. Postav sa 
výzvam, MYSLI, KONAJ A BOHATNI. To je moja rada.“

Zmeňte svoje myslenie, konajte a výsledky sa dostavia.
Ak však cítite, že vám niečo bráni tak sú to vaše hodnoty a presvedčenia.

Treba ich zmeniť a preprogramovať. Len čítanie ebooku však nestačí. 

Preto už niekoľko rokov organizujem špeciálny transformačný tréning „Tajomstvo Mysle Bohatých – Návod 
na Váš finančný úspech“, kde účastníci zažívajú transformáciu ich neefektívnych mentálnych programov
a získajú milionársku myseľ. Prostredníctvom psychologických nástrojov a cenného know-how si následne 
nastavia svoj finančný kompas a dozvedajú sa priamo od milionárov konkrétne návody na to, ako si
pritiahnuť do života bohatstvo a zapustiť pevné a zdravé korene svojej finančnej slobode.

O tomto finančnom evente roka sa viac dozviete na stránkach 

www.TajomstvoMysleBohatych.sk

Držím palce pri budovaní vašej finančnej nezávislosti, priatelia!

S úctou k Vašej jedinečnosti, Andy Winson.
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